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CPF: 17833821802
Nome: LUIZ FERNANDO DE MORAES
Endereço: RUA MINISTRO SILVA MAIA
Cidade: SAO PAULO
CEP: 05307-110
Telefone: 11999785327
E-mail: metatransportes@outlook.com
1) Poderá a empresa cotar e ser vencedora de apenas UM LOTE ?
2) Quanto ao lote 3 (UTILITÁRIOS) quais os matérias transportados (exemplos) ? Qual material que
deverá ser montado e desmontado (exemplos) ? Será necessário um especialista para montagem e
desmontagem (dependendo do material) ou qualquer profissional (ajudante) poderá montar e desmontar
?
3) Quantos ajudantes será exigido no caso do lote 3, sendo que a capacidade deste veículo é de uma a
duas pessoas na cabine ?
4) Com que antecedência da data do serviço será feita o pedido dos veículos ?
5) Será exigido ano de fabricação do veículo, cor, etc ?

Resposta
Rogerio Lovantino da Costa
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Prezado licitante, a fim de dirimir seus pedidos de esclarecimento segue a resposta:
1) Poderá a empresa cotar e ser vencedora de apenas UM LOTE ?
R. É facultada a licitante a escolha de quantos lotes desejar participar.

2) Quanto ao lote 3 (UTILITÁRIOS) quais os matérias transportados (exemplos) ? Qual material que
deverá ser montado e desmontado (exemplos) ? Será necessário um especialista para montagem e
desmontagem (dependendo do material) ou qualquer profissional (ajudante) poderá montar e
desmontar?
R. Em sua maioria, materiais de utilização esportiva. Deverão ser desmontados quando cabível, os
materiais que não couberem no espaço de carga. Caso seja necessário especialização para
desmontagem do objeto o CPB se responsabilizará.

3) Quantos ajudantes será exigido no caso do lote 3, sendo que a capacidade deste veículo é de uma a
duas pessoas na cabine ?
R. Quando cabível, será necessário ajudantes, limitando-se a especialidade das empresas do ramo
para que haja o deslocamento e carregamento do material até o veículo, e vice e versa.

4) Com que antecedência da data do serviço será feita o pedido dos veículos ?
R. Conforme o item 4.8, do anexo VII, Minuta da Ata de Registro de Preços.

5) Será exigido ano de fabricação do veículo, cor, etc ?
R. Não há exigência para tal.
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